Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Dok.nr 011-700-6

Protokoll
Fra møte i Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Dato:
Sted:
Møteleder:

30.09.11, kl. 10.00 – 15.00
VKM, møterom 2.etg. Lovisenberggt 8.
Margaretha Haugen

Deltakere:
Fra Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Margaretha Haugen (leder), Wenche Frølich, Livar Frøyland, Per Ole Iversen, Jan Ludvig
Lyche, Azam Mansoor og Helle Margrete Meltzer.
Meldt forfall:
Ragnhild Halvorsen og Judith Narvhus.
Observatør: Lars Johansson fra Helsedirektoratet fra ca 12.00
Fra sekretariatet til VKM:
Bente Mangschou (ref.).

1

Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring

Leder for faggruppen, Margaretha Haugen ønsket velkommen til møte i Faggruppen for
ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.
Ingen erklærte seg inhabile på møtet.

2

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent.

3

Litteratursøk

I arbeidet med risikogruppering av aminosyrer har det blitt gjort omfattende søk for de ulike
aminosyrene/forbindelsene i MEDLINE. Wenche Jakobsen fra biblioteket ved
Folkehelseinstituttet ga en innføring i søk med emneord, og hvilke konsekvenser endringer av
ulike søkerfunksjoner kan ha. Det oppleves som utilfredsstillende at mange litteratursøk har
resultert i store mengder ikke relevante treff, herunder en rekke in vitro cellestudier.
Faggruppen ønsker å styrke kompetansen sin på systematiske litteratursøk.

4

Prosjektorientering av arbeid i VKM

Marie Wiborg i sekretariatet orienterte om at hele sekretariatet har vært på kurs i prosjektledelse.
Oppdrag fra Mattilsynet skal framover styres som prosjekter fra sekretariatet, og alle oppdrag skal ha
en prosjekbeskrivelse og milepælsplan og eventuelt ansvarskart og annet styringsverktøy avhengig av
hvor detaljert det er behov for planleggingen. Dette vil ikke innebære store endringer for ekspertene,
men vil gi sekretariatet et bedre verktøy til å planlegge og styre de ulike oppgavene. Koordinatorene
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vil bli prosjektledere fordi det innebærer mange administrative oppgaver – herunder budsjettansvar,
mens faggruppeledere og ad hoc-gruppeledere blir prosjektenes fagansvarlige.

5

Oppfølging av saker fra forrige møte

Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden.

6

Orientering fra møte i Hovedkomiteen

Margaretha Haugen og Wenche Frølich orienterte om de viktigste sakene fra sist møte i
Hovedkomiteen. Protokoller fra disse møtene er tilgjengelig på www.vkm.no.

7

Saker som skal behandles på møtet

Risikogruppering av aminosyrer
Mattilsynet har bedt VKM foreta en risikogruppering av 42 aminosyrer/forbindelser. Det er
foretatt et litteratursøk, og de enkelte aminosyrene/forbindelsene er fordelt mellom
medlemmene i faggruppen. Litteratursøket har vist at det ikke foreligger vitenskapelig
litteratur på en rekke av de spesifikke aminosyreforbindelsene som Mattilsynet etterspør.
Flere studier oppgir riktignok hvilken forbindelse som er brukt, men i artiklene beskrives kun
aminosyren uten at det knyttes spesifikt til selve forbindelsen. Faggruppen hadde en
gjennomgang av resultater fra relevante studier for de enkelte aminosyrene. Det ble besluttet å
ekskludere alle cellestudier fra tabellen over inkluderte studier. Alle medlemmene skriver et
kortfattet resymé om relevante studier og oppdaterer tabellen for de aminosyrene de har
ansvar for før neste møte. Sekretariatet vil invitere Bjørn Skålshegg fra Universitetet i Oslo til
neste møte. Det er også ønskelig å invitere Therese Fostervold Mathisen for å snakke om bruk
av aminosyrepreparater.
Ny bestilling om vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og D i kosttilskudd
Sekretariatet orienterte kort om at VKM har mottatt et utkast til bestilling på vurdering av
maksimumsgrenser for vitamin A og D i kosttilskudd.

8

Status for øvrige saker i faggruppen

Miljøgifter i morsmelk; nytte-risikovurdering av morsmelk med hensyn til barnets helse
Det er planlagt tre møter i ad hoc-gruppen nå i høst. Sekretariatet arbeider med å lage
prosjektbeskrivelse, milepælsplan og andre styringsdokumenter for oppdraget.
Risikovurdering av vitamin A i kosmetiske produkter
Arbeidet med risikovurderingen er godt i gang. Faggruppen presiserte at det er viktig at man i
denne vurderingen skiller på retinol og andre vitamin A-forbindelser.
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Retningslinjer for vurdering av tilsetning av probiotiske bakterier til matvarer
Sekretariatet orienterte om at arbeidet med retningslinjer er i gang.

9

Saker som er avsluttet siden forrige møte

Marine oljer – del 2
Vurdering av marine oljer – del 2 ble sluttbehandlet på møte i Hovedkomiteen 8-9. juni.

10 Møter og annet av felles interesse
Det var ingen innspill til dette punktet på dagsorden.

11 Nytt fra sekretariatet
Sekretariatet har ansatt Inger Therese Laugsand Lillegaard i en ny stilling som skal bistå alle
relevante faggrupper med eksponeringsberegninger. Det skal lyses ut etter nye eksperter til
VKM, inklusive faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i oktober.

12 Eventuelt
Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden.

13 Nye møtedatoer
Neste møte skal være 21. oktober kl 10.00 – 14.00
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